INTENSJONSAVTALE
Det er i dag 15.02.2020 inngått Intensjonsavtale (heretter kalt Avtale) mellom STIM (Org. nr.
972106968) og Averøy Seafood AS (Org. nr. 917310572), heretter kalt Partene.
STIM AS er et selskap med mål om å tilby et helhetlig tjenestetilbud som med faglig tyngde tar en
aktiv og rådgivende rolle i hele produksjonskjeden. STIM ønsker å bidra til en sunnere, smartere, mer
bærekraftig og mer effektiv produksjon i norsk oppdrettsnæring.
Averøy Seafood AS er et selskap som planlegger å etablere et landbasert gjennomstrømsanlegg for
oppdrett av laks på Tøfta i Averøy kommune, i Møre og Romsdal. Ved full utbygging og drift er det
planlagt å ha en årsproduksjon på inntil 30 000 tonn.
1.
Avtalens formål
Formålet er å etablere en fiskehelseavtale. Partene bidrar med ressurser til felles beste. Partene skal
jobbe integrert og i full åpenhet med hverandre med formål om å skape «vinn-vinn» løsninger.
2.
Avtalens område
Avtalen gjelderer samarbeid mellom Partene på veterinær/fiskehelsetjenester i hht. gjeldende
regelverk m.v.
3.
Nærmere om Partenes samarbeid
Partene er enig om gjennomføring av følgende aktiviteter:
a) Intensjonsavtale skal være klar for signering i 1. kvartal 2020.
b) Fiskehelseavtale skal utarbeides i god tid innen anlegget er ferdig bygget.
c) Pris (Vedlegg 1)
3.
Diskresjon/Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt om all informasjon som de får fra den annen part som følge av denne
intensjonsavtale og som ikke er alminnelig kjent. Taushetsplikten gjelder også etter avtalens opphør.
4. Eksklusivitet
Partene er enige om at de innenfor de tjenester som den enkelte part tilbyr ikke skal benytte andre
aktører til utførelsen, dette forutsatt at STIM har leveringskapasitet.
5. Lovvalg og verneting
Partene rettigheter og plikter etter denne intensjonsavtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
Dersom tvist ikke blir løst ved forhandling eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort
med endelig virkning ved norsk domstoler.
Denne avtale er utferdiget i to eksemplarer, hvorav hver av Partene beholder et eksemplar.
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